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Tisztelt Választópolgár! 

2019. október 13. napján álta-
lános önkormányzati válasz-
tásra kerül sor, ahol a település 
választópolgárai, közös ügyeik 
vitelére helyi önkormányzati 
képviselőket és polgármestert 
választanak öt évre. 

Az alábbi rövid tájékoztató 
segítséget nyújt Önnek, hogy 
a választás legfontosabb sza-
bályai ismeretében élhessen 
választójogával. 

A szavazás helye

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, 
az Értesítőben feltüntetett sza-
vazókörben szavazhat reggel 
06:00 órától este 19:00 óráig. 
Szavazni csak személyesen 
lehet. Amennyiben egészségi 
állapota, vagy fogyatékossága 
miatt mozgásában gátolt, úgy 
mozgóurnát kérhet. Az ilyen 
irányú kérelmét, legkésőbb a 
szavazás napján 12.00 óráig 
adhatja le a Helyi Választá-
si Irodánál, vagy a lakóhelye 
szerinti szavazókör szavazat-
számláló bizottságánál.

Amennyiben nem kapott 
korábban értesítőt a Nemzeti 
Választási Irodától, úgy mun-
kanapokon 8-16 óráig, arcké-
pes személyazonosító okmány 
és lakcímkártya bemutatásá-
val igényelheti azt a helyi vá-
lasztási irodától.

Mit vigyen magával a sza-
vazáskor? 

Ön csak akkor jogosult 
szavazni, ha a személyazo-
nosságát és lakcímét megfele-
lően igazolja. A szavazáshoz, 
kérjük, vigye magával arcké-
pes igazolványát (személy-
azonosító igazolvány, útlevél, 
jogosítvány) valamint lak-
címkártyáját. Ezeket a szava-
zatszámláló bizottság köteles 
ellenőrizni. Ezután megkapja 
az Ön jelenlétében lepecsételt 
szavazólapokat és borítékot, 
amelyek átvételét a névjegyzék 
aláírásával kell igazolnia. 

A szavazás

Az alábbi szavazólapokat kap-
ja majd kézhez: 

1 db, a polgármester-jelöl-
teket tartalmazó szavazólapot,

1 db, az egyéni képviselője-
lölteket tartalmazó szavazóla-

pot,
1 db megyei listákat tartal-

mazó szavazólapot.
(A nemzetiséghez tartozó-

ként magát nyilvántartásba 
vetetett választópolgár ezen 
felül nemzetiségi szavazólapot 
is kap.)

A szavazólapot kérjük el-
sősorban a szavazófülkében 
kitölteni, hogy az Ön szava-
zatának titkossága biztosítva 
legyen. A szavazólapot tollal 
töltse ki, egyéb esetben a sza-
vazólap érvénytelen. Érvé-
nyesen szavazni az Ön által 
támogatott jelölt neve mellett 
lévő körben, két egymást met-
sző vonal elhelyezésével lehet 
(Pl.: +, X). A szavazólapokat 
az azokkal egyidejűleg átvett 
borítékba kérjük helyezni. A 
borítékot a szavazóurnába kell 
dobni. (Amennyiben a szava-
zólapot a boríték használata 
nélkül közvetlenül a szava-

Tájékoztató a 2019. október 13. 
napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 
általános választására

A polgármester-jelöltek és a képviselőjelöltek A polgármester-jelöltek és a képviselőjelöltek 
bemutatkozásait megtalálják lapunk bemutatkozásait megtalálják lapunk 

3-4-5. oldalán.3-4-5. oldalán.

zóurnába dobja, az a szavazó-
lap érvényességét nem érinti.) 

Szob városban 2 polgár-
mester-jelölt indul a válasz-
táson. A szavazólapon annak 
az egy jelöltnek kell a neve 
melletti körben „X” vagy „+” 
jelet tenni, akit Ön polgár-
mesternek szeretne választani. 
Amennyiben 1-nél több jelöl-
tet jelöl meg a szavazólapon 
(vagy senkit nem jelöl meg), a 
szavazata érvénytelen. 

A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi 
L. törvény 4.§ c) pontja értel-
mében 1001 és 5000 fő közötti 
lakosságszámú településeken 
6 fő képviselőt kell választa-
ni. Szobon 17 képviselőjelölt 
indul a választáson. A szava-
zólapon legfeljebb annak a 
hat jelöltnek kell a neve mel-
letti körben „X” vagy „+” jelet 
(két egymást metsző vonalat) 
tenni, akiket, illetve akit Ön 
képviselőnek szeretne válasz-
tani. Amennyiben 6-nál több 
képviselőt jelöl meg a szavazó-
lapon (vagy senkit nem jelöl 
meg), a szavazata érvénytelen. 
Ha 6 főnél kevesebbet jelöl 
meg, a szavazata ettől füg-
getlenül érvényes! A megyei 
listás szavazólapon egy listára 
adhatja le érvényesen a sza-
vazatát. Ha Ön elrontja a sza-
vazólap kitöltését, és ezt még 
a szavazólap szavazóurnába 
dobása előtt jelzi, a szavazat-
számláló bizottság a rontott 
szavazólapot egy alkalommal 
kicseréli. 

Kérjük, éljenek az Alaptör-
vényben biztosított jogaikkal 
és minél többen vegyenek 
részt az október 13-án tartan-
dó választáson! 

Helyi Választási Iroda
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Tisztelt Választópolgárok! 
GOLÁNNÉ BEKE ANITA
vagyok, 41 éves családanya, 
férjemmel három gyermeket 
nevelünk a legjobb tudásunk 
szerint. Amióta az eszemet 
tudom Szobon élek, és amíg 
az eszemet tudom, addig 
ezen nem is szeretnék változ-
tatni. Szívügyem a gyerekek, 
a családok (a velük kapcsolat-
ban álló intézmények), a kö-
zösségi élet és a kultúra sorsa 
településünkön, e területeken 
igyekeztem eddig is a lehető 
legtöbbet megtenni, s ezután 
is hasonló hozzáállással kívá-
nok dolgozni Szob, és az itt 
élők érdekében. 

Tisztelt Szobiak!
CZIPÓ GERTRÚD vagyok, 
1957-ben Szobon születtem, és 
azóta itt élek. Két gyermekem, 
és egy unokám van. Nyugdí-
jasként jelenleg is dolgozom. 
Egészségügyi végzettségem van, 
20 évig ebben a szakmában, 13 
évig a BV-nél dolgoztam. 

Kitűzött céljaim: az idősek és 
rászorulók támogatása, ellátása; 
múltunk értékeinek megóvása, 
hagyományok megőrzése; a te-
lepülés élhetőbbé tétele, infra-
struktúra fejlesztése; az emberi 
kapcsolatok szorosabbá fűzése, 
összefogás.

Együtt, a közösségért, 
Szobért! Kérem, támogassanak 
szavazataikkal! Köszönöm.

Tisztelt Szobiak!
CSÍMÁR KINGA vagyok, 
független képviselőjelölt.

Pesten szerzett közgazdász 
diplomám átvétele után főként 
nagyvállalatoknál dolgoztam, 
tapasztalatot szereztem az in-
formatika és pályázati világ-
ban. Részt vettem alapítványok 
munkájában, önkéntesként 
pedig a szobi rendezvényeken. 
Júniusban elindítottam a Kul-
túrszobi kezdeményezést, hogy 
helybe hozzam a minőségi szó-
rakozást. Elérkezettnek látom 
az időt, hogy eddigi tapasztala-
taimat a közösség javára fordít-
sam. Célom, hogy ötvözzük a 
fejlődést a hagyományőrzéssel. 
Kérem, hogy támogassanak eb-
ben a munkában.

DOMBÓVÁRI ISTVÁN va-
gyok. 44 éve élek itt, ide köt 
minden, a múltam és a jele-
nem. Itt élek és tapasztalok, 
itt szeretek és szeretnék élni, 
nem kívánkozom máshová. 
Ezek miatt is gondoltam úgy, 
hogy elindulok a helyi önkor-
mányzati választásokon, mint 
független képviselő jelölt. Sze-
mélyemből fakadóan fontos-
nak tartom, hogy az emberi 
értékek fi gyelembevételével, 
empátiával és az önös érdekek 
kizárásával hozzunk dönté-
seket. Közösen közösségként 
működve együtt, egy irányba 
haladva, mindezt annak érde-
kében, hogy városunkat szeb-
bé, élhetőbbé, értékesebbé és 
érdekesebbé tegyük.

Polgármester-jelöltek

Tisztelt Szobi Polgárok!
FERENCZ GYÖNGYI vagyok, végzett-
ségemet tekintve közgazdász, emellett 
helyi jogszabályszerkesztő diplomával, 
mérlegképes könyvelő végzetességgel, 
felsőfokú kereskedelmi- és közigazgatási 
szakvizsgával, belső ellenőri regisztráci-
óval is rendelkezem.

2014. október 12-én Önök bizalmat 
szavaztak nekem, és a város polgármes-
terévé választottak. Elindultunk egy 
úton, leraktuk az alapokat, az építke-
zés most kezdődik, amelyhez kérem az 
Önök támogatását október 13-án. Foly-
tassuk tovább közösen!

Tisztelt Polgártársaim!
SZŐKE ISTVÁN vagyok, polgármester 
jelölt. Polgármesterré választásom esetére 
sokkal többet ígérhetek, mint képviselő-
ként. Igyekszem megvalósítani az abba-
hagyott terveket, bár tudom, hogy nem 
lehet mindent ott folytatni, ahol meg-
akadt, hiszen azóta több helyen változtak 
a szereplők, a körülmények. Következő öt 
éves teendőim közül pár gondolat, nem 
feltétlen prioritási sorrendben: pénzinté-
zet, strand és hajókikötő, turizmus, szol-
gáltatóház, helyi termékek, táj- közösségi 
ház, nyugdíjas ház, vállalkozások. Szavaz-
zon rám!

Képviselőjelöltek

Tisztelt Tisztelt 
Olvasók!Olvasók!

AA polgármester- polgármester-
jelöltek és a jelöltek és a 

képviselőjelöltek képviselőjelöltek 
bemutatkozó bemutatkozó 

szövegét szövegét 
változtatás változtatás 

nélkül, ABC nélkül, ABC 
sorrendben sorrendben 

közöljük. közöljük. 
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Képviselőjelöltek

Tisztelt Szobi Polgárok!
JÁRIK IZABELLA vagyok 
59 éves tanító, tanár, pedagó-
gia szakos bölcsész. Szobi szü-
letésű, 30 éve tanítok a helyi 
iskolában. Generációk nőttek 
fel a kezem alatt, és ma már 
a felnőtt tanítványaim gyer-
mekeit is tanítom. Szeretnék 
továbbra is tenni a gyermeke-
kért, fi atalokért, családokért, 
idősekért, sportért, kulturális 
életért, környezettudatos ma-
gatartásért, az intézménye-
kért, civil szervezetekért. Szob 
az otthonunk, tegyünk közö-
sen érte! Megköszönöm ha 
szavazataikkal támogatnak, és 
bizalmat kapok az Önök és a 
város érdekeinek szolgálatára. 

KISS GYÖRGY - bemutat-
kozó anyagot nem küldött.

KRASZNAI ZOLTÁN
2006-tól vagyok önkormány-
zati képviselő, 2014-től az 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottság Elnöke. Kiemelten 
fontos feladatomnak tartom 
a szociálisan rászorult, ne-
héz helyzetben lévő és idős 
emberek támogatását. Eddigi 
munkám során is igyekeztem 
minden hozzám forduló em-
bernek segíteni. A jövőben is 
teljes erőmmel főként ezen a 
területen kívánok dolgozni 
a városban élő, támogatásra 
szoruló emberekért, további 
szociális juttatások, valamint 
a fi atalok helyben maradását 
ösztönző támogatások beve-
zetésével.

NAGY BERNADETT va-
gyok. Két gyermek édesanyja.  
Születésem óta Szobon élek, 
közel 20 éve van vállalko-
zásom, mely irodatechnikai 
kellékanyag forgalmazással 
foglakozik. 

ORBÁN JÓZSEF Születésem 
óta Szobon élő vállalkozó va-
gyok. Képviselőként közel 24 
éve szolgálom a települést. A 
képviselői szolgálatot nagy 
megtiszteltetésnek tartom, a 
település lakosaitól jövő köz-
megbecsülésként élem meg. 
Mind a vállalkozásomban, 
mind a közéletben szerzett 
tapasztalataim ösztönöznek 
arra, hogy továbbra is képvi-
selői munkára jelentkezzek. 
Tisztelettel kérem támogatá-
sukat az október 13-i választá-
son, ugyanakkor azt is kérem, 
hogy ha városunkban tovább-
ra is a kiszámítható, biztos 
önkormányzati működést 
várják, akkor szavazzanak a 
jelenlegi polgármesterre.

Tisztelt Szobi 
Választópolgárok!

POLÓNYI ÉVA, szobi vál-
lalkozó, édesanya, nagyma-
ma vagyok. Az Önök bizal-
mából az elmúlt öt évben is 
képviselőként szolgálhattam 
a települést. Képviselőnek 
történő megválasztásom ese-
tén továbbra is támogatni 
szeretnék minden olyan kez-
deményezést, amely a szobiak 
életkörülményeit javítja, illet-
ve a város fejlődését, gyara-
podását segíti elő. Tisztelettel 
kérem október 13-án bizal-
mukat, támogatásukat.

Kedves Szobi Lakosok!
40 éve élek Szobon, immáron 
feleségemmel és két gyerme-
kemmel! 15 éves voltam, mikor 
elkezdtük vezetni és felújítani az 
ifj úsági klubot, amit 10 évig ve-
zettem. Főállásban 10 évet szol-
gáltam határőrként, 2008 óta 
pedig a Márianosztra Fegyház 
és Börtönhöz tartozó NOSTRA 
Kft . hivatásos állományát erő-
sítem, mint kiemelt művezető, 
mellékállásban pedig 12 éve 
vendéglátással foglalkozom vá-
rosunkban. Az utóbbi években 
úgy érzem, beérett egy fi atalabb 
generáció, akikben megvan a 
lendület, vannak új ötletek, ala-
kul egy összefogás, már csak a 
lehetőség hiányzik! Tisztelettel: 
EGRI GÁBOR GÉZA

FÉSŰS JÓZSEF vagyok, 1958-
ban születtem Szobon, azóta itt 
élek. Három gyermekem van, 
ők is helyi lakosok családjaikkal 
együtt. Egy kisvállalkozás tulaj-
donosa vagyok.

1998-tól 2010-ig voltam ön-
kormányzati képviselő. 2014-
től Önöknek köszönhetően 
szintén képviselő vagyok. Az 
októberi választásra újra jelölte-
tem magam. Szeretném, ha újra 
tudnám képviselni a választó-
polgárok és egyben városunk 
érdekeit.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni az eddig belém fektetett 
bizalmat, és előre is köszönöm 
Önöknek, hogy szavazataikkal 
esetlegesen támogatnak. Kö-
szönettel: Fésűs József
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Kedves Olvasó!
VIRÁG SÁNDOR vagyok, 
3 gyermekes apuka. Címsza-
vakban magamról:

- család, otthon, haza, ki-
tartás, akarat, sport, tisztes-
ség, becsület, és ha már az 
őszinteségnél tartunk, a hiá-
nyosságaimat is el kell mond-
jam, hogy Önök igazságos 
ítéletet tudjanak hozni.

Sosem dolgoztam a köz-
igazgatásban, nem vállal-
koztam, nincsenek pénzügyi 
ismereteim, csak szívvel és 
lélekkel tudok szolgálni.

Szob az első, döntsenek 
helyesen!

Képviselőjelöltek

Tisztelt Szobiak!
ZENTAI KORNÉL vagyok, 
40 éves, születésem óta Szo-
bon élek. Jelenleg két helyi 
vállalkozást működtetek és a 
Szobi Sport Club elnöke va-
gyok. Úgy gondolom, hogy 
a közösség életében aktívan 
résztvevő személyként tisztá-
ban vagyok Szob adottságaival 
és problémáival, ezért váro-
sunk iránti szeretetem és el-
köteleződésem arra ösztönöz, 
hogy tudásommal, vállalkozó 
szellemű gondolkodásommal 
hozzájáruljak a település to-
vábbi fejlődéséhez. Tisztelettel 
kérem Önöket, hogy október 
13-án szavazatukkal támo-
gassanak, hogy együtt többet 
tehessünk Szobért!

ZENTAI TIBORNAK hív-
nak, születésem óta Szobon 
élek. Szakmával és középis-
kolai végzettséggel rendel-
kezem. Párommal, Annával 
két fi úgyermeket nevelünk. 
Főállásban mentősként dol-
gozom városunkban, má-
sodállásban a Kis Herceg 
Kertészet és Virágboltot üze-
meltetjük családi vállalko-
zásként.

Amennyiben úgy gon-
dolják, hogy változásra van 
szükség városunkban, és 
lát bennem annyi ambíciót, 
hogy ez megér öt év próbát, 
abban az esetben október 13-
án tegyen egy x-et a nevem 
mellé... 

Tájékoztatás a Helyi 
Választási Bizottság tagjairól

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 
8-án megtartott ülésén a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján, a helyi választási bi-
zottsági tagokat és póttagokat az alábbiak szerint válasz-
totta meg:

HVB tagok
Molnárné Hőninger Anikó
Frievaldné Hetényi Ildikó

Homolya Mónika

HVB póttagok
Mészáros Márta
Majer Orsolya

Csímár Józsefné

Tisztelt Polgártársaim!
SZŐKE ISTVÁN vagyok. Kép-
viselői státuszom esetén azt ígér-
hetem Önöknek, hogy a hozzám 
tartozó teendőkben maradék-
talanul képviselem Önöket, és a 
tőlem elvárható módon szolgá-
lom városunkat. Segítem a pol-
gármester munkáját. Szeretnék 
vele együtt dolgozni azért, hogy 
egy jobb és élhetőbb városban 
lakhassunk. Így ötleteimmel, 
tapasztalatommal segítek hozzá-
járulni Szob város fejlődéséhez. 
Ahol szükséges, jelenlétemmel 
maradéktalanul képviselem vá-
rosunkat. 2019. október 5-én, 
szombaton 17.00 órakor a Műve-
lődési házban szóban is elmon-
dom gondolataimat az érdeklő-
dőknek. Számítok jelenlétükre.

Szobon születtem, és azóta is 
a településen élek nyugadí-
jasként. Legmagasabb iskolai 
végzettségem: tanárképző főis-
kola. Képviselőként 2002 óta 
tevékenykedem. Szeretnék a 
testületi üléseken olyan légkört 
kialakítani, ahol eredményes, 
sikeres munkavégzés folyhat. 
Továbbra is szeretném segíteni 
a pályázatok megvalósulását, 
melyeknek az előkészítésében 
részt vettem. Kérem, közös 
ügyünk támogatásának első 
lépéseként szavazzon szemé-
lyemre. Közösen munkálkodva 
biztosítsuk Szob város fejlődé-
sét, polgárai boldogulását. 

Tisztelettel: 
TÓTH LAJOS 
képviselőjelölt
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Tisztelt Szobi Polgárok, 
Kedves Olvasók!

A 2014-2019-es önkor-
mányzati ciklus vége előtt 
néhány nappal úgy illik, 
hogy a munkáját befejező 
képviselő-testület egyrészt 
megköszönje az Önök bi-
zalmát, másrészt legalább 
címszavakban beszámol-
jon arról, hogy e megelő-
legezett bizalomra miként 
próbált rászolgálni öt éves 
munkája során.

Gazdálkodás
A képviselő-testület az el-
múlt öt év során mindvé-
gig arra törekedett, hogy 
megőrizze az önkormány-
zat adósságmentességét, 
csak olyan kiadásokat ter-
vezett, és engedélyezett, 
amelyre az önkormány-
zatnak valamilyen forrás-
ból (állami fi nanszírozás, 
pályázati támogatás vagy 
saját bevétel) fedezete 
volt. A képviselő-testület 
adósság nélkül adja át az 
önkormányzati gazdálko-
dás irányítását.

Szociális intézkedések
A képviselő-testület el-
múlt öt éves munkája 
során kiemelt céljának 
tekintette, hogy lehetősé-
geihez mérten elősegítse a 
településen élő, segítségre 
szorulók élethelyzetének 
javítását. E céltól vezérel-
ve adta be minden évben 
pályázatát szociális célú 
tűzifa beszerzésre, kü-
lönféle közfoglalkoztatási 
programok támogatásá-
ra, csatlakozott a fi atalok 
továbbtanulását segítő 
Bursa Hungarica ösztön-
díjprogramhoz, bővítette 
a különféle juttatásokra 
jogosultak körét, továbbá 
bevezette a születési tá-
mogatást, amelyre min-
den újszülött szülője jogo-
sult. A képviselő-testület 
Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága útján igyeke-
zett minden segítségért 
hozzá forduló számára tá-
mogatást nyújtani.

Településfejlesztés, 
városüzemeltetés

Az elmúlt öt év során szá-
mos infrastrukturális fej-
lesztés megvalósításáról 
döntött a testület, ame-
lyekhez főként pályázati 
úton sikerült forrást biz-
tosítania (beleértve a köz-
foglalkoztatási pályázato-
kat is). 

Így a ciklus alatt jár-
daépítés, illetve felújítás 
valósult meg az Arany Já-
nos-, a Park-, az Árpád- és 
a Meggyfa utcákban. 

Útfelújítások történtek 
(teljes hosszban vagy egy-
egy szakaszon) az Arany 
János -, a Dózsa György-, 
az Árpád-, az Ipolysági, a 
Petőfi -, a Tompa Mihály-, 
a Csallóköz-, a Meggyfa - 
és a Bányatelep utcákban. 
A „Régi nosztrai” út szobi 
szakasza is jelentős felújí-
táson esett át. Gépjármű 
parkoló építése valósult 
meg az Új- és a Régi teme-
tő, továbbá a tanuszoda 
előtt. 2019-ben a tanuszo-
da alatti Duna szakaszon 
egy, a kajakosok vízre 
szállását elősegítő úszómű 
került kihelyezésre pályá-
zati forrásból. 

Az önkormányzat fenn-
tartásában lévő Új teme-
tőben urnafalak építéséről 
és a lélekharang felújítá-
sáról is döntött az önkor-
mányzat.

Több, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan felújí-
tásáról is döntés született 
a ciklus során. Így meg-
kezdődött a művelődési 
ház felújítása, megújult a 
háziorvosi rendelő épüle-
te, megvalósult az idősek 
otthona akadálymentesí-
tése, teraszának befedése, 
a Központi Konyha aka-
dálymentesítése, légtech-

nikai korszerűsítése. Az 
óvoda épületében bölcső-
de kialakítását végeztette 
el a képviselő-testület pá-
lyázati forrásból. A cik-
lus alatt megkezdődött az 
egykori „Palmira” épülete, 
és az előtte lévő tér fel-
újítása, a Központi Mű-
hely felújítása, de szinte 
minden önkormányzati 
intézményben történek 
kisebb-nagyobb felújítási 
munkálatok, illetve esz-
közbeszerzések.

Említést érdemel, hogy 
a döntés született a tele-
pülési játszóterek felújítá-
sáról is. Ennek keretében 
újult meg a Kossuth utcai-, 
illetve épült ujjá a Széche-
nyi sétányon, a tanuszoda 
előtt található játszótér. A 
döntésnek megfelelően je-
lenleg is folyamatban van-
nak a település többi köz-
területi játszóterén azok a 
minimális felújítási mun-
kálatok, amelyekkel biz-
tosíthatók azok további, 
szabályszerű működése.

A képviselő-testület a 
ciklus folyamán igyekezett 
fi gyelmet fordítani arra is, 
hogy a település közterü-
leteit virágok kihelyezésé-
vel szebbé, hangulatosab-
bá tegye. 

Az önkormányzat je-
lentős összeget fordított a 
tanuszoda ingatlana köz-
műellátásának biztosításá-
ra, illetve az előtte találha-
tó parkoló kialakítására. 
2018-ban sor került a ta-
nuszoda átadására is. 

Kulturális programok, 
helyi közösségek 

támogatása
A képviselő-testület a 
ciklus során fi gyelmet 
fordított a helyi kultu-
rális élet, illetve a helyi 
civil szervezetek támo-
gatására. Minden évben 
elkülönített költségveté-
sében 2 millió forintot 
a helyi civil szervezetek 

támogatására, amelyhez 
pályázati úton juthattak 
hozzá az igénylők. Min-
den évben megszervezte 
a Karácsonyi Forgatagot, 
az Idősek napját, a Retro 
Majálist, a gyermekna-
pot, a városnapokat, hogy 
csak néhányat említsünk, 
és 2019-ben először, de 
hagyományteremtő szán-
dékkal az Ipolyfeszt nevet 
viselő rendezvénysorozat 
egyik házigazdája is volt. 
Élő kapcsolatot ápolt a vá-
ros testvértelepüléseivel, 
rendszeres látogatások, 
sőt közös pályázatok be-
nyújtásában is megnyilvá-
nult ez a viszony.

Egészségmegőrzés
A képviselő-testület a 
ciklus során meghozott 
döntéseivel igyekezett a 
településen élők egészség-
ügyi ellátását biztosítani, 
lehetőség szerint azt fej-
leszteni. Az elmúlt évek-
ben került sor egy kor-
szerű ultrahang készülék 
vásárlására a szakorvosi 
rendelőintézetbe (térségi 
összefogással), a házior-
vosi rendelőkbe pályázati 
forrásból számos orvosi 
műszer és eszköz beszer-
zése is megvalósult.

Az önkormányzat ve-
zetése fontosnak tartotta 
a településen élők egész-
ségének megőrzését, illet-
ve a betegség megelőzést, 
ezért is döntött Egészség-
fejlesztési Iroda létreho-
zásáról, és vállalta fel a 
pályázó gesztor szerepét 
a „Három generációval az 
egészségért” nevet viselő 
térségi egészségügyi szű-
rőprogramban.

És ami elkezdődött…
A képviselő-testület az 
elmúlt években számos 
olyan döntést hozott, 
amelyek megvalósítása 
még nem fejeződött be. 
Az egyes döntések meg-
valósítása jelenleg eltérő 
szakaszban áll, azonban 
egy közös bennük, hogy a 

Számvetés: 2014-2019



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  7

megvalósításukhoz szük-
séges források előteremté-
sén – azaz a munka nehe-
zén – már mindenütt túl 
jutott az önkormányzat. 

A képviselő-testület 
pályázati úton 21 millió 
forint összegű támoga-
tást nyert el a művelődési 
ház előtere, és az ifj úsági 
klubhelyiség felújításá-
ra, továbbá egy fő közös-
ségszervező egy éven át 
történő alkalmazására. 
A projekt megvalósítása 
várhatóan október 1-jén 
indul.

A napokban történt meg 
a munkaterület átadása a 
Szob-Ipolydamásd közötti 
kerékpárút megépítésére. 
A beruházás kivitelezése 
Ipolydamásd felől Szob 
irányában halad, Szob te-
lepülésre eső támogatási 
összeg mintegy 200 millió 
forint.

Aláírásra került a Voda-
fone Zrt-vel az a szerző-
dés, amelynek alapján a 
település több pontján (pl. 
Duna-part, egészségügyi 
intézmények várótermei, 
művelődési ház és környé-
ke stb.) ingyenes wifi  elér-
hetőség kerül kiépítésére 
még az év hátra lévő részé-
ben. A beruházásra 15000 
euro támogatást nyert el a 
város az Európai Uniótól.

KEHOP pályázat ke-
retében 180 millió forint 
támogatást nyert el az 
önkormányzat, amely-
ből az általános iskola, a 
„meseház” és az idősek 
otthona épületeinek ener-
giatakarékos felújítása fog 
megvalósulni. Támogatá-
si szerződést a napokban 
írta alá az önkormányzat. 

Az Európai Unió In-
terreg pályázati keretéből 
az önkormányzat 127 000 
euro támogatást nyert 
egy térségi egészségügyi 
szűrőbusz és mobil labor 
beszerzésére. A projekt 
megvalósítása 2019 no-
vemberében veszi kezde-
tét a tervek szerint.

Szintén Interreg pályá-

zati forrásból valósul meg 
az új, köztársaság utcai 
idősek otthona kialakí-
tása. A képviselő-testület 
660.000 euro támogatást 
nyert el a projekt meg-
valósítására, amely 2020. 
januárjában közbeszerzé-
si eljárás kiírásával veszi 
kezdetét.

Még október hónapban 
megkezdődik a Széchenyi 
–sétányon annak a sza-
badidős sportparknak a 
telepítése, amelyet a kép-
viselő-testület pályázati 
forrásból nyert el.

42 millió forint összegű 
pályázati támogatásból 
valósul meg - a „Palmira” 
épületének felújításával - 
a települési helyi termelői 
piac kialakítása. A kivite-
lezési munkák még ebben 
az évben megkezdődnek.

A napokban érkezett a 
hír, hogy 20 millió forint 
összegű támogatásban 
részesült az önkormány-
zat pályázata, amelyet a 
DMRV Zrt-vel közösen 
a lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás fejlesztésére 
adott be. 

Augusztus 1-jén 
(1474/2019. (VIII.1.) 
Korm. határozat) döntött 
a Kormány arról, 2020-
2022 években összesen 
416 millió forinttal támo-
gatja a Szob-Márianosztra 
közötti kisvasút - és telep-
helyének - felújítását. E 
projekt megvalósítása is 
már a következő képvise-
lő-testület feladata lesz.

Az önkormányzat 
Szobért-Szobiakért Ala-
pítványa a 2020. évben 
megrendezésre kerülő 
„Pünkösdölés” című ren-
dezvény programjai tá-
mogatására három millió 
forintot nyert el.

A képviselő-testület az 
elmúlt hetekben még több 
olyan pályázat benyújtá-
sáról is döntött, amelyek 
eredményéről még nem 
kapott értesítést. A kép-
viselő-testület pályázatot 
nyújtott be a Tompa Mi-

hály utcai üregbeszakadás 
helyreállítására (vis maior 
pályázat), az óvoda belső 
felújítására, közterületi 
munkaeszközök beszer-
zésére, az Árpád utca út-
burkolatának felújítására 
(a még fel nem újított sza-
kaszokra), a polgármesteri 
hivatal épületének belső 
felújítására, továbbá az Új 
temető ravatalozójának 
rendbetételére, nyilvános 
mellékhelyiség kialakítá-
sára.

A képviselő-testület az 
IpolyFeszt rendezvényso-
rozathoz hasonlóan, szin-
tén hagyományteremtő 
szándékkal támogatta a 
Szobról induló börzsönyi 
kerékpáros teljesítmény-
túra, a BörzsönyRing 
megszervezését. Az első 
BörzsönyRing október 
5-én lesz, amely remél-
jük egy igazi sikertörténet 
kezdete lesz.

A képviselő-testület 

ezúton is köszönetet sze-
retne mondani a fenn-
tartásában működő in-
tézmények valamennyi 
dolgozójának, a közfog-
lalkoztatottaknak azért 
a munkáért, amelyet a 
képviselő-testület által 
kitűzött célok elérése, 
megvalósítása érdekében 
végeztek. Külön köszönet 
illeti mindazokat, akik 
ugyanezen célok elérésé-
ben önkéntes munkavég-
zésükkel, adományaikkal, 
jobbító szándékú javasla-
taikkal nyújtottak segít-
séget. És végül, de nem 
utolsó sorban köszönet 
a település valamennyi 
kedves lakójának azért a 
bizalomért és támogatá-
sért, amelyet az elmúlt öt 
évben a képviselő-testület 
irányában tanúsítottak.

Szob Város 
Önkormányzat 

Képvisel-testülete 
-
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Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyil-
vános liciteljárás útján bérbeadásra hirdeti meg az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szob, 
Sport u. 14. sz. (608 hrsz.) alatt található, 1043 m2 te-
rületnagyságú beépítetlen telket.

A bérleti díj kiinduló összege
 (kikiáltási bérleti díj): 15.000 Ft/hó

Licit időpontja: 2019. október 17. (csütörtök) 9 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Licit lépcső: 1.000 Ft/hó
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 

előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megte-
kinthető. A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap 
felmondási idő mellett. A bérbeadással kapcsolatban 
érdeklődni lehet Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 
27/570-690-es telefonszámon.

Röviden
Kampány A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a 
2019. október 13. napjára ki-
tűzött helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek választásához kapcsoló-
dóan a választást megelőző 
pénteki nap 22:00 óráig az 
adott választáson induló 
valamennyi nyilvántartásba 
vett jelölt, illetve jelölő szer-
vezet számára – jelölten-
ként/jelölő szervezetenként 
1-1 alkalommal, maximum 
4 óra időtartamra – a Szo-
bi József Attila Művelődési 

Ház helyiségeit, asztalait és 
székeit ingyenesen rendel-
kezésre bocsátja választási 
gyűlés megtartása céljából.

Tzifa Az önkormányzat 
106 m3 tűzifa vásárlására 
nyert el támogatást. A kép-
viselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a 
szociális célú tűzifa beszer-
zésére vonatkozó szerző-
dést  az Ipoly Erdő Zrt-vel 
kösse meg. A tűzifa igény-
lésére vonatkozó kérelme-
ket a polgármesteri hivatal 
igazgatási irodájában lehet 
leadni ügyfélfogadási idő-
ben. 

Anyakönyvi hírek
2019. augusztus hónapban született Faragó László és 
Pelle Zsuzsanna László nevű, és Berki József és Mé-
száros Ágnes Bendegúz József  nevű gyermeke.

2019. szeptember hónapban született Bodnár István 
és Ritzl Renáta Botond nevű, Vósner Zsolt és Tenczel 
Regina Áron nevű, valamint Rissai Norbert és Hor-
váth Leila Zoé Jázmin nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészsé-
get, hosszú és sikerekben gazdag életet! 

Nagyboldogasszony ün-
nepén – augusztus 15-én 
– mint minden évben, eb-
ben az évben is érintette 
városunkat is a Ferencesek 
zarándoklata, amely Szob-
ról tovább Márianoszt-
rára, majd végül Mátra-
verebély-Szentkútig tart. 
A mintegy 200 zarándok 
Esztergom felől délben ér-
kezett a hegyeken keresz-
tül. A komppal jöttek át a 
Dunán és lélekemelő ha-
rangzúgás mellett vonultak 
templomunkba, ahol ünne-
pi szentmisén vettek részt, 
az őket váró és fogadó szo-
biakkal együtt. Sokan már 
ismerősként üdvözölték a 
szinte sorfalat álló szobia-
kat. A szentmise után a fá-
radt és éhes zarándokokat 
a szobiak ebéddel várták és 
szolgálták ki a művelődési 
ház udvarán és előterében, 

valamint a szobi testvérek 
által sütött, több cukrász-
dára elegendő csodás süte-
ménnyel vendégelték meg.

A zarándokok vezetői, 
minden egyes zarándok, 
valamint a szervezők szív-
ből köszönetet mondanak  a 
művelődési háznak, vezető-
jének Paluh Anitának, hogy 
bár az intézmény nyári zár-
va tartási idejére esett, mégis 
befogadta ezt az eseményt. 
Köszönik minden egyes 
szerető kéznek a fáradságát, 
munkáját, akik a rengeteg 
fi nom süteménnyel kedves-
kedtek a vendégeknek, és 
minden egyes önkéntesnek, 
akik előkészültek, kiszol-
gálták és szeretettel vették 
körül az érkezőket. A zarán-
doklat vezetői és résztvevői 
Isten áldását kérik mind-
nyájukra!

Ghyczy Ildikó

Bérbeadó ingatlan

Köszönet!

Alkoss 3 
dimenzióban!

2019. október 4. és 12. között a Di-
gitális Jólét Program keretein belül a 

Szobi Érdy János Könyvtárban megtekinthető lesz a 3 
dimenziós nyomtató munka közben.

Gyere és próbáld ki, tervezz apróbb tárgyakat, ami-
nek kinyomtatását végig fi gyelemmel kísérheted és haza 
is viheted!

Időpontegyeztetés szükséges! További információ 
személyesen a könyvtárban vagy a 06 27 370 217-es te-
lefonszámon.

Kicsi háziasszony képző
Ingyenes tanulási lehetőség az álta-
lános iskola felső tagozatosai részé-
re. Neked csak az alapanyagot kell 
beszerezned, a többit mi biztosít-
juk.

Főzés, vendégfogadás, konyhai 
és varrási alapismeretek, kiscso-

portos foglalkozás keretében a Szobi József Attila Mű-
velődési Házban heti rendszerességgel.

Jelentkezés október 25-ig személyesen szülővel a 
művelődési házban, vagy a 06-70/442-6678-as telefon-
számon.
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A nyári, őszi mezőgazdasági 
munkálatokra tekintettel fel-
hívom a sertéstartó gazdák fi -
gyelmét, hogy a vaddisznóban 
előforduló afrikai sertéspestis 
megbetegedések miatt foko-
zott fi gyelmet kell fordítania 
házi sertésállományok védel-
mére. A fertőzött vaddisznóval 
való érintkezés lehetősége mi-
att a mezőgazdasági területek, 
az onnan származó termékek 
óriási veszélyt jelentenek, je-
lenthetnek sertéseinkre.

A védekezésben elsődleges 
cél és feladat a vírus bekerülé-
sének megakadályozása a házi-
sertés állományokba, melyhez 
az alábbi intézkedések szüksé-
gesek a sertéstartók részéről:

-Az állatokat, amennyire 
lehetséges, zártan kell tartani, 
úgy hogy a sertések véletlenül 
se tudjanak vaddisznóval se 
közvetlenül, se közvetve érint-
kezni. 

- Sertések gondozását végző 
személynek a sertésállomány-
nyal kapcsolatos munkák előtt 

kézmosást követően át kell 
öltözni egy olyan öltözékbe és 
lábbelibe, amelyet csak a ser-
tésólban és környékén használ. 
A sertésólba történő belépés 
előtt lábbelit és kezet kell fer-
tőtleníteni.

- A sertések etetéséhez, a 
sertésól takarításhoz szükséges 
eszközöket máshol, más mun-
kákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertést 
tartó ismerősöket a sertések 
közelébe nem szabad engedni.

- Sertéshús tartalmú élelmi-
szerek (pl. kolbász, szalámi), 
fagyasztott húsokból származó 
mosólé, egyéb élelmiszer hul-
ladék még véletlenül se kerül-
jön a sertések takarmányába, 
ez szigorúan tilos.

- A vaddisznók fertőződé-
se miatt szántóföldről, kaszá-
lóról, legelőről betakarított 
takarmányt illetve alomanya-
got frissen ne használjanak 
házi sertéseik ellátására. 
Szálas takarmányt és gabo-
nát a beszállítástól számítva 

30 napig, a szalmát 90 napig 
kell tárolni felhasználás előtt. 
Zöldtakarmány etetése tilos! 
(Természetesen ez vonatko-
zik a learatott kukoricatáblák 
böngészése során összegyűj-
tött kukoricára is!) A takar-
mányt és az alomanyagot 
elkülönítve zártan tárolják, 
biztosítsák, hogy a vadon élő 
állatok ne férjenek hozzá.

- Élőállatot csak sertés szál-
lítólevéllel és érvényes állator-
vosi bizonyítvánnyal ellátva 
szabad vásárolni! A vásárolt 
sertéseket az állomány többi 
egyedétől el kell különíteni.

- Ha sertése megbetegszik, 
azonnal értesítse az állatorvo-
sát.

Ha egy vagy több sertés 
hirtelen, minden látható tünet 
nélkül elhullik, ha egy vagy 
több állat bágyadt, nem eszik, 
lázas, gyenge, bizonytalanul 
mozog, ha a bőrön vérzések 
fi gyelhetők meg, a bőr vörö-
ses lilásan elszíneződik, véres 
hányást, hasmenést látnak, 
minden esetben gondolni kell 
az afrikai sertéspestis lehetősé-
gére. 

-A vaddisznókban megálla-
pított afrikai sertéspestis miatt 
fertőzötté minősített területe-
ken fentieken túlmenően be 
kell tartani a NÉBIH által ki-
adott „Jó sertéstartói gyakorlat” 

,előírásait és be kell jelenteni a 
járási hivatalba sertés vásárlási, 
eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a fi gyelmet, hogy 
hazánk sertéságazatának meg-
védése érdekében a betegség 
legkisebb gyanúja esetén is 
a legszigorúbb módon jár el 
az állategészségügyi hatóság, 
ebbe beleértve egy adott ser-
tésállomány megelőzési célból 
történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó 
tőle elvárhatóan közremű-
ködött, a betegséget időben 
bejelentette, az elvárható jár-
ványvédelmi zártságot megte-
remtette, az esetleges járvány-
védelmi intézkedések állami 
kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állo-
mányokba történő behurcolá-
sának megakadályozása, a ha-
tékony védekezést segítendő a 
hatósági állatorvosok, szolgál-
tató állatorvosok a szükséges 
mértékben fertőtlenítőszert is 
tudnak az állattartók számára 
biztosítani. Keressék állatorvo-
sukat!

A járvány aktuális hírei va-
lamint a betegséggel kapcso-
latos hasznos információk az 
alábbi, folyamatosan frissülő 
weboldalon elérhetőek: http://
portal.nebih.gov.hu/hu/afri-
kai-sertespestis

Dr. Vajda Lajos 
Országos 

Járványvédelmi 
Központ vezet

Sertéstartók fi gyelmébe!

Baba klub
Október 16-án 10 órától a Szobi 
József Attila Művelődési Ház-
ban útjára indítjuk a szobi Baba 
klubbot, a város legkisebbjei és 
szüleik számára.

És hogy mi vár itt rátok?
- Iciri-piciri tekergő, mini tú-

rák a településen babakocsival, 
futóbiciklivel, mocival,

- játékos-mondókás foglalkozások,
- tematikus beszélgetések a titeket érintő témákban.
Találkozó 10 órakor a Szobi József Attila Művelő-

dési Házban. 
Csatlakozz a Szobi József Attila Művelődési Ház 

facebook csoportjához, amit Baba klub JAMH néven 
találsz meg a facebookon. Várunk szeretettel! 
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Ahogy az ország valamennyi 
tanintézményében, a szobi 
Szent László Gimnáziumban 
is elkezdődött szeptember-
ben a tanév.

Büszkén elmondhatjuk, 
hogy az idén annyi beirat-
kozónk volt, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan most is két 
kilencedik osztályt indíthat-
tunk, egy nyelvi előkészítőt és 
egy normál tagozatú osztályt. 
Sőt, az átlagos felvételi pont-
szám annyival emelkedett, 
hogy örömmel bízhatunk ab-
ban, hogy a tanulmányi ered-

mények és a neveltségi szint 
is - a már megindult tenden-
ciát folytatva – növekedni 
fog. Ez nemcsak a tantestü-
letnek és az iskola fenntartó-
jának, hanem a diákoknak és 
szüleiknek is megelégedésére 
szolgálhat, hiszen így a kör-
nyékben élőknek nem kell 
messzire szaladniuk, hogy 
egy jó és a továbbtanuláshoz 
biztos alapot nyújtó középis-
kolát találjanak.

Az oktatáson kívül a tan-
anyagon túli nevelési szem-
pontokat is igyekszünk 

érvényesíteni. Már szeptem-
berben lesznek - a szobi EFI 
szervezésében – olyan előa-
dásaink, melyek a különböző 
függőségek kialakulásának 
megelőzését szolgálják – a 
játékszenvedélytől az egész-
ségkárosító tevékenységekig. 
Meg kívánjuk óvni tanulóink 
lelki és mentális egészségét 
saját fejlődésük érdekében.

A fenntartó rend alapító-
jának ünnepén, Szent Vince 
napján zarándoklatot ter-
vezünk Márianosztrára. Át-
gyalogolunk az erdőn, és a 

Sokaknak, beleértve engem 
is, először furcsának és vic-
cesnek tűnhetett ez az elne-
vezés. A szokásos „gólya-
tábor” verébtáborrá lett 
átalakítva. Részemről na-
gyon ötletes, hisz még csak 
általános iskolából léptünk 
át gimnáziumba, nem pedig 
főiskolára vagy egyetemre 
megyünk.

E-mail-ben kapott in-
fókból megtudtuk, hogy 
hányra érkezzünk a hely-
színre és mit vigyünk 
magunkkal. Odaérve egy 
gumikarkötőt és egy sa-
ját nevünkkel ellátott kis 
táblát kaptunk. Lepakol-
va és a szobákat elfoglalva 
kezdődött is a nap. Én úgy 
gondolom, örömteli és ese-
ménydús volt az a két nap, 
amit iskolánk kollégiumá-
ban tölthettünk a leendő 
évfolyamtársainkkal.

Sok új barátot szereztünk 
és rengeteg élménnyel gaz-
dagodtunk. Az első napon 
egy játék keretén belül egy 
fonál gombolyag segítségé-
vel megtudtuk a többiek ne-
vét, hogy hol élnek, és hogy 
mi a kedvenc elfoglaltságuk. 
Ezt követően, csapatépítés 
gyanánt - hogy a két osz-
tály együttesen érezhesse át 

a csapatszellemet - papri-
kás krumplit főztünk bog-
rácsban, ami igaz, kevés 
munkával és erőfeszítéssel, 
de együttes erővel és meg-
beszéléssel jött össze. Elké-
szülése és elfogyasztása után 
a beiratkozáskor megadott 
méret szerint kiosztottak 
mindenkinek egy-egy fehér 
pólót, mely egy madarat, is-
kolánk nevét és a “lazarista 
gimnázium” feliratot “cipel-
te”. A két osztály közösen 
kapott egy feladatot, ami 
útján bejárhattuk és megis-
merhettük Szobot különféle 
pontokon elhelyezett QR 
kódokkal, amely megadta 
a következő állomást. Min-
denhol kellett közös képet 

csinálni, amibe mindenki 
benne van, és akármennyire 
is könnyűnek tűnt ez a fel-
adat, nem volt az. Ezzel vé-
gezve bolondos sorjáték kö-
vetkezett, majd íjászkodás és 
az osztályzászló megfestése. 
Miután végeztünk, követ-
kezett az esti mise. Személy 
szerint nem számítottam rá, 
hogy ennyire tanulságos és 
elgondolkodtató lesz a végé-
re. Besötétedett és a beavatás 
kezdetét vette. Elismételtünk 
egy fogadalmat, majd min-
denkit név szerint kihívtak 
és az osztályfőnököktől kap-
tunk egy kitűzőt. A tűzrakás 
köré gyűlve sütögetett a tár-
saság egyik fele, a másik fele 
pedig azon volt, hogy ellopja 

A Szent László Gimnáziumban 
is beindult az élet

Verébtábor

nosztrai Kálvárián Szentmi-
sével, majd a domb tövében 
kolbászsütéssel folytatjuk a 
napot. Reméljük, az időjárás 
is kedvező lesz, mert a jókedv 
már megvan.

Szervezés alatt áll az előző 
években már sikeres Opera-
kaland nevű programsoroza-
tunk. Nagyon érdekes belátni 
az Operaház kulisszái mögé, 
és a komolyzene rejtelmeibe 
is bepillantani. Érdekes mó-
don ki szokott derülni, hogy 
ez a korosztály nem csupán 
a népszerű könnyűzene iránt 
fogékony, hanem a klasz-
szikusok is megérintik őket. 
MINDEN, AMI ÉRTÉK. 
Maradjanak is ilyenek egész 
életükben!

és sikeresen elrejtse a másik 
osztály elől a zászlójukat, 
ami következményeket vont 
maga után. A 9. Ny nyert, 
így a 9. a-nak büntetésül kel-
lett egy két versszakos verset 
írnia a táborról/osztályról a 
„Kis karácsony, nagy kará-
csony” című dalocskára, ezt 
elénekelve visszakaphatták 
a zászlajukat. A nap végé-
re mindenki elfáradt, így a 
lefekvés következett. Más-
nap reggel, nem túl frissen 
és kipihenten keltünk egy 
bömbölő zenére, amely az 
ajtónknál álló hangfalból 
jött. Ezt követte egy reg-
geli torna, majd a reggeli. 
Legutolsó program egymás 
pólójának aláírása és egy 
kartonpapírból kivágott fa 
megrajzolása volt. Egymás 
hátára ragasztott falevelekre 
mindenki ráírta az arról a 
bizonyos személyről kialakí-
tott pozitív gondolatát. Majd 
felolvastuk a saját levelünket 
és felragasztottuk a fára. 

Összegezve, számomra 
felejthetetlen és tökéletes 
volt arra, hogy megismerjük 
egymást és egy kicsit össze-
kovácsolódjunk. Remélem 
ez továbbra is hagyomány 
marad és a jövendőbeli osz-
tályok is átélhetik ennek a 
pár napnak az örömét.

Beke Katalin 
Anna .Ny
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Eljött a nyár utolsó ünnepe 
a Szobi Nyugdíjasok Klub-
jában. Együtt ünnepeltük 
Szent István napját. A ren-
dezvény jó hangulatban telt 
a művelődési ház udvarán, 
ahol rendszeresen tartjuk 
összejöveteleinket. Termé-
szetesen az ünneplés szerves 
része a fi nom harapnivalók 
és ételek, a beszélgetések rég 
nem látott barátokkal, klub-
tagokkal. 

Ezúton szeretnénk hálás 
szívvel köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik ve-
lünk voltak ezen a napon, és 
azoknak is, akik támogatták 
és segítették a rendezvény 
létrejöttét: Batki László, Er-
zsike Virág, Fésűs József kép-
viselő, Hentesbolt, Kis Her-
ceg Virágkertészet, Nádas 
Falatozó és Bor Bár, Ruha-
bánya Használtruha, Szobi 
Italgyártó Kft ., Tóth Lajos 

alpolgármester. Turcsik Mó-
nika zöldség, gyümölcs

Külön köszönetet szeret-
nénk mondani Csányiné-
nak a lángosért, Szabadkai 
Gyurinak a gulyásért és az 
asszonyoknak a segítségért.

Hálás köszönetünket 
szeretnénk kifejezni a klub 
tagsága nevében Ferencz 
Gyöngyi polgármesternek, 
aki támogatásával és jelen-
létével megtisztelte rendez-
vényünket, valamint a klub 
életének egy nagy problé-
máját segített megoldani 
azzal, hogy tartós haszná-
latra rendelkezésünkre bo-
csájtotta a Meseház egyik 
helyiségét.

Várunk minden kedves 
nyugdíjast, aki szeretne a 
klub tagságához tartozni és 
programjainkon részt ven-
ni.

Gimesi Mihályné

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség még 2015-ben írt ki 
először pályázatot önkor-
mányzatok vagy intézmény-
fenntartók részére, Országos 
Tornaterem Felújítási Prog-
ram címmel. A Váci Tan-
kerületi Központ több in-
tézményével is részt vett a 
fejlesztési lehetőségben. A 

tankerület szakreferensei – 
az iskolák igényei alapján 
– készítették el valamennyi 
intézményre vonatkozóan 
a teljes pályázati anyagokat. 
A szobi iskola két tornater-
me közel 59 millió forintból 
újult meg, melynek 70%-a 
pályázati forrásból, 30%-a 
a Váci Tankerületi Központ 
által biztosított önrészből 
valósult meg.

Iskolánkban június vé-
gén fejeződtek be a felújítási 
munkálatok, az ünnepélyes 
átadóra szeptember 12-én 
került sor. Az ünnepségen 
megtisztelt bennünket je-
lenlétével Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszony, Ve-
rebélyi Ákos, a Váci Tanke-
rületi Központ igazgatója, 
Moórné Horváth Beatrix, a 

Váci Tankerületi Központ 
üzemeltetési osztályveze-
tője. A Váci Női Kézilabda 
Egyesület részéről Németh 
András mesteredző, a Váci 
NKSE elnöke, Bárbara Eli-
sabeth Arenhart világbajnok 
kézilabdázó, a csapat kapusa 
és csapatkapitánya, Lakatos 
Rita junior világbajnok, a 

csapat irányítója és Kácsor 
Gréta junior világbajnok, a 
csapat átlövője vett részt az 
ünnepségen.

Az ünnepség keretében 
a vendégek beszédeikkel 
méltatták a sportolás fon-
tosságát, majd a szobi ké-
zilabdázó palánták verssel 
köszöntötték a résztvevő-
ket. A szalag átvágása után 
a gyerekek autogram vadá-
szata következett, majd a két 
tornateremben az U10-es 
és U 11-es csapataink mér-
kőzéseit tekinthették meg a 
diákok.

Az ünnepséget az iskola 
kézilabda csapatainak edző-
je, Kovács Tamás tanár úr 
szervezte.

Moór Róbert 
iskolaigazgató

Államalapításunk 
ünnepe a Szobi 

Nyugdíjasok Klubjában

Tornaterem avató
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Gasztrostaféta
Solymosi Éci receptje

„Vízenkullogó”
Ezt az édességet a nagymamámtól tanultam, Perő-
csényben, ahonnan ő származott, régi „nemzeti 
eledel”. Macerás egy kicsit, de megéri a befektetett 
energia és idő, mert egy nem túl édes, mégis nagyon 
fi nom, laktató étel. Szilvalekvárral töltöttem, de lehet 
baracklekvárral, vagy akár töltelék nélkül is. Mi cuk-
rozott dióval szórjuk (tehát kimondott „light” , illetve 
„update” ), de lehet mákkal, vagy amivel szeretnénk.

Hozzávalók:
50 dkg liszt

2 dl langyos tej
1 nagy ek. tejföl

1 tojás
1 tojás sárgája

csipet só
2 ek. cukor

3 dkg élesztő
Tálaláshoz:

cukrozott darált dió 

A hozzávalókat kenyérsütőgépbe tettem, könnyű, 
lágy, fánkszerű tésztát dagasztattam belőle, szükség 
szerint még egy kis tej mehet hozzá. Hagytam, hogy 
kb. háromszorosára keljen. Mikor megkelt, egy fazék-
ba vizet teszek, amit felforralok, és kis lángon folya-
matosan buborékoztatom, egy másik, széles fazékban 
kevés olajat hevítek, 2-3 evőkanálnyit. Míg melegszik, 
a megkelt tésztát lisztezett deszkára borítom, 1,5 cm 
vékonyra nyújtom, a felére szilvalekvár kupacokat 
teszek, kiskanálnyit, egymástól kb. 10 cm távolság-
ra, és ráhajtom a másik felét. A kis halmok vonalát 
követve a nagy pogiszaggatóval kiszaggatom. Óvato-
san a forró olajba sorakoztatom őket, mikor az alja 
megpirult, megfordítom őket, és a másik lábasból egy 
merőkanálnyi lobogó vizet merek rá, majd gyorsan 
rácsapom a fedőt, mert a gőz felcsap, és spriccel az 
olaj! Kislángon pár percig hagyom főni, ezalatt szé-
pen megdagad. Egy tálba szedem őket, és cukros di-
óval megszórom.

Isteni fi nom, jó étvágyat hozzá!
A Gasztrostafétát Zih Áginak adom át!

A téma az utcán hever
Ufók Szob egén

Volt kollégám nevezte el a verandát „Mindentudás Egye-
temének”, ugyanis itt mindenki mindent tud. Szóval, alig 
ülhettem le az asztalnál, még a meccseket sem tudtam át-
böngészni, amikor a sarokasztalnál hangos vita kezdődött. 

- Igenis gömbvillámot láttam! A Kálváriáról néztem a 
Duna felé, amikor egy labda nagyságú, pulzáló gömb buk-
dácsolt a víz fölött!

A szomszéd azonnal replikázott.
- Az egy csónak lámpája lehetett. A gömbvillám nem 

bukdácsol, a víz fölött pedig sehogy!
Nevetés, csend.
A szomszéd folytatta.
- Én viszont láttam egy ufót, alakja gömb volt, a víz fölött 

száguldott, hosszú csóvája volt.
Nagy nevetés.
- Üstököst láthattál.
- Nem, szikrázott a szemed!
Nevetés…
Nem bírtam ki, és kénytelen voltam átszólni.
- Én tényleg láttam egy ufót. Elmesélhetem? Hosszú érte-

kezleten voltam Vácott, késő délután végeztünk. Szemergett 
az eső, siettem a vasútállomásra, éhes voltam, fáradt voltam, 
minden bajom volt. Az utcán találkoztam egy szobi ismerő-
sömmel, csatlakozott hozzám. Az áruház előtt felnéztem az 
égre. Egy óriási, több méteres gömb lebegett az égen. Fehér, 
majd lassan sárga színűvé változott. Felkiáltottam „Nézze, 
ez biztosan ufó!” Megálltunk, néztük, a gömb pedig lebegett 
felettünk. Ez csak ufó lehet! Abban az időben (1971-ben) 
csak a nyugati sajtó írt az ufó észlelésekről, nálunk csak gú-
nyosan.

Kellene egy tanú is gondoltuk bemegyünk a Fehér Bá-
rány vendéglőbe, csak valaki igazolni fogja, amit láttunk. 
Bent sokan voltak, az ajtóban cigizett egy fi atal pincérnő. 
Köszöntünk, aztán udvariasan szóltunk hozzá. „Hölgyem, 
az utcára, ha kijönne, tudná igazolni a fölöttünk lebegő 
ufót?” Nyelt egyet. „Uraim, ilyen ócska ismerkedési dumát 
régen nem hallottam.”

Elővettük az igazolványunkat. Én akkor az államigaz-
gatásban dolgoztam, az ismerősöm fegyveres testület tag-
ja volt. „Nézze, mi nem ismerkedni akarunk, csak igazolja, 
amit látni fog. Csak pillanatokra jöjjön ki az ajtóhoz!” „Ura-
im, menjenek haza, mert szólok a vőlegényemnek és ha ide-
jön nem csak ufót, hanem csillagokat fognak látni.”

Megalázva fel a vonatra. Az úton végig kísért bennünket 
a gömb. Szobon leszálltunk a vonatról. A gömb a szobi ál-
lomás fölött lebegett. A restibe bementünk, ahol nagy un-
szolás után tudtunk meggyőzni két férfi t (korsó sör plusz 
egy deci vodka), csak az ajtó fölött nézzenek fel az égre, és 
igazolják mit látnak. Büszkén mondtuk „Nézzenek fel az 
égre! Na mit látnak?” Felnéztek. Majdnem felsikoltottunk. 
Semmi nem volt ott. A gömb eltűnt!

A mai napig nem tudom, miért tűnhetett el. Csak ne-
künk akart megmutatkozni? Nem tudom és nem értem. Az 
ismerősöm néhány hónap múlva meghalt. Ez az én ufó-ész-
lelésem.

Ferenczy Emil
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Mi Börzsönyünk 4. 
konferencia  

A Luczenbacherek
HELYSZÍN:

Szob, József Attila Művelődési Ház, 
 Szob, Árpád út 17.

KEZDÉSI IDŐPONT: 
október 18. péntek 10 óra

AZ ELŐADÁSOK:
Batizi Zoltán-Szikriszt Antal: 

A Luczenbacherek és Szob

PhD. Prohászka Péter:
Érdy János a régész

Dr. habil. Klement Judit: 
A Luczenbacherek világa

Hadik András művészettörténész, 
építészettörténész: 

A Luczenbacher család, mint építtető

Olvastad?
Michelle Obama: Így lettem

Nem gondolkodtam so-
kat, hogy mégis melyik 
könyvet ajánljam a szobi 
lakosoknak, egyből adta 
magát.

Amikor ezt a könyvet 
megláttam és elolvastam, 
hogy mégis miről írhatott 
az egykori first lady, tud-
tam, hogy emberek tucat-
jait fogja inspirálni.

“Hosszú volt az út a chi-
cagói tetőtéri lakástól a 

Fehér Házig, de ez az okos, ambiciózus hölgy egész 
életében kőkeményen tanult és dolgozott, és a rá 
irányuló hatalmas médiafigyelem mellett sem tud-
tunk meg róla sok mindent. Azonban most megírta 
az önéletrajzát, amelyben nincsenek szaftos plety-
kák, politika is csak alig, mégsem unalmas egyet-
len pillanatra sem, mert egy nagyon példamutató 
életutat ismerhetünk meg belőle. Michelle Obama 
nem egy csacsogós típus, hanem egy komoly, fe-
lelősségteljes nő, akinek határozott véleménye és 
sziklaszilárd értékrendje van, a mai felszínes vi-
lágban öröm olvasni egy ilyen értékes ember gon-
dolatait, akire a történelem azt a szerepet osztotta, 
hogy az első fekete First Lady legyen. Igazi példa-
kép ez az asszony, akire nagyon sok mindenért fel 
lehet nézni, de leginkább azért, mert ember tudott 
maradni, nem szédítette meg a pénz és a hatalom, 
méltó társa a férjének és gondos anyuka. Obamá-
val már eddig is igazi kaland volt az élete ennek 
az alapvetően konzervatív, munkamániás hölgy-
nek, aki egyetlen percre sem bánta meg, hogy a 
békés, kiszámítható, ámde unalmas élet helyett 
Barack Obamát választotta, akivel még ennyi év 
után is boldogan élnek együtt (nyilván megvoltak 
a maguk hullámvölgyeik, de erről okosan hallgat 
a könyvben, csak az igazán nagy krízisről be-
szél, amikor valóban felmerült bennük, hogy nem 
együtt folytatják, de megoldották).” Michelle Oba-
ma egy nagyon különleges személyiség, érdemes 
megismerkedni vele közelebbről.

Koczó Kíra

A stafétát Valentin Zsófinak adnám át.

Köszönet a szolgálatért
A szobi református közösség 18 évi szolgálat után sze-
retettel búcsúzik nyugdíjba vonuló lelkészétől Márkus-
né Láng Ilonától. Isten áldását kérjük további életére, 
pihenésére.

Szolgálata során sok keresztelőt, konfi rmálást, eskü-
vőt és temetést tartott.

Köszönjük Tiszteletes Asszony!

Helyreigazítás
A Szobi Hírnök 2019. évi július-augusztusi számában 
megjelent, Böszörményi Gyula: Ambrózy Báró esetei 
című cikk tévesen, Jas névvel ellátva jelent meg. A cikk 
írója Orosz Regina volt.

Gyászjelentés
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy VERESS GYULÁ
NÉ  HARASZTI  ERZSÉBET, aki gyermek- és fi a-
talkorában szobi lakos volt a Kálvária utcában,   90. 
évének betöltése előtt néhány nappal elhunyt Buda-
pesten.  Gyászolják családtagjai: unokahúga és gyer-
mekei, sógornője és unokái, unokatestvérek, más 
rokonok, régi munkatársak, lakótársak.  Hamvait a 
szobi Új temetőben helyezzük édesanyja, Haraszti 
Istvánné sírjába, 2019. október 4-én, 14 órakor kato-
likus szertartás szerint. 

Harasztiné dr. Pethes Margit 
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2019. augusztus 24-én, szom-
baton este a Zeneiskola nagy-
termében, a „Hangos tábor” 
zárókoncertjén hangzott el a 
Valahol Európában című mu-
sical egyik ismert betétdala. A 
produkcióban a zeneiskolás 
táborban résztvevő 24 tanuló a 
zenetanárokkal közösen éne-
kelte jelmondatunkként is ki-
tűzött szöveget: „A zene az kell, 
mert nem adjuk fel, egy ritmus 
vagy jel, csak ne vesszünk most 
el, a zene az kell, mert körülölel, 
ha van elég szív, a dal az csak 
így lesz szép!”

A tábor 4 napján, külön-
böző szervezett programokon 
vehettek részt a gyerekek:

1. nap - a Börzsöny Múze-
umban Batizi Zoltán irányí-
tásával régészeti gyakorlaton 
vehettek részt, majd terepen 
(Duna-Ipoly torkolat közelé-
ben) a római-germán harco-

kat felidézve római számokkal 
számháborúzhattak.

2. nap –kajakozást-ke-
nuzást próbálhattak a legbát-
rabbak a Szobi Kajak-Kenu 
Szakosztály - Hidvégi Vince 
vezető és Stencli Ferenc edző - 
segítségével.

3. nap – sétahajózáson vol-
tak Zebegényben Füzesi Károly 
kapitány vezetésével.

4. nap – a Szobi Mentőállo-
máson újraélesztést próbálhat-
tak, valamint egy mentőautó 
belsejébe kukkanthattak be 
Huszák Tamás állomásvezető-
vel.

A tábor témája a „partitúra” 
volt, igyekeztük a vízhez köt-
hető sportos kalandok mellé 
vízzel kapcsolatos zenedara-
bokat megtanulni, a partítúrá-
val (sok szólam egy kottában 
megjelenítésével) megismer-
kedni. Ezúton ragadnánk 

meg az alkalmat, hogy meg-
köszönjük a sok segítséget a 
programok megszervezésében 
és lebonyolításában az előbb 
említett partnereinknek! Kö-
szönetet mondunk továbbá a 
Nádas Falatozónak a fi nom 
ebédért és Polónyi Éva pék-
ségének a fi nom tízóraiért, 
uzsonnáért! Az utolsó előtti 
este tábortüzet is gyújtottunk, 
ahol a gyerekek kérésére elha-
tároztuk, 2020. augusztus 20. 
után biztosan lesz ismét zenei 
tábor!

De addigi is, az elkövetke-
zendő tanévre koncentrálunk. 
A tehetség, a jó zenei képes-
ség nem elegendő a zentanu-
láshoz. Szorgalom és kitartás  
szükséges! A szülők, valamint 
a közismereti (általános)isko-
lák mindennapi támogatása 
nélkül sem működhet. Több 
tanulmányt, kutatást olvasha-

„A zene az kell…”„A zene az kell…” tunk a zenetanulás előnyeiről. 
A gondolkodás, a memória, 
a logikai és sok más képesség 
fejlesztéséről, bizonyos esetek-
ben terápiás hatásáról. A zene-
tanulást leginkább a sporthoz 
hasonlíthatjuk. Gondoljuk 
csak el: 4 évet készülnek a 
sportolók az olimpiára. Ke-
mény, mindennapos edzések-
kel. A végső futam talán csak 
4 perc, ahol mindent bele kell 
adni, ahol minden eldől. A si-
kert is megtapasztalhatják, és 
azt is, hogy hibázhatnak. A ze-
netanulás ehhez hasonló. Sok 
elfoglaltsággal, otthoni mun-
kával-gyakorlással jár. Érde-
mes ezért átgondolni, milyen 
egyéb elfoglaltsága van a gye-
rekeknek. Csak aki kitartó, aki 
állhatatos, az nyeri el jutalmát. 
Mert szép dallamokat tanulhat 
meg, muzsikálhat egyedül és 
többen együtt is, mert zenélni 
élmény, mert „A zene az kell, 
mert körülölel…”!

F. Szabó Marianna
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